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6 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তাৰৰখে টুৰকি  আৰ ুৰিৰৰয়াত ফহাৱা বৃহৎ ভূৰিকম্পৰ ৰিছত, প্ৰধান িন্ত্ৰী শ্ৰী 
নখৰন্দ্ৰ ফিাদীখয় ৰনখদিশ ৰদখয় ক্ষৰতগ্ৰস্ত ফলাকসকললল সকখলা সম্ভৱ সাহায্য প্ৰদান কৰৰবলল। 
 
এই অনুয্ায়ী, অৰভয্ান বনু্ধ িুকৰল কৰা হয় প্ৰখয়াজনীয় সাহায্য প্ৰদান কৰৰবলল সন্ধান আৰ ু
উদ্ধাৰ (এছএআৰ) প্ৰখিষ্টাৰ ফক্ষত্ৰত আৰু লগখত ৰিৰকৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰৰবলল। এই ফক্ষত্ৰত, 
এক সমূ্পৰ্ি িৰকাৰৰ িদখক্ষি জৰিত ৰবৰভন্ন এখজৰিৰ িাজত সহখয্াৰগতাৰ সসখত। এই দ্ৰুত 
প্ৰৰতৰিয়াৰ েলত প্ৰথিেন ৰি-17 আইএএে ৰবিাখন সাহায্যৰ অনুখৰাধ ফিাৱাৰ ৰকছু ঘণ্টাৰ 
ৰিছখতই এক ৰবখশষ এছএআৰ দলৰ সসখত টুৰকি লল ৰাওনা হয়। 
 
ইয়াৰ ৰিছৰ িৰা, ভাৰখত 250তলক অৰধক কিী, ৰবখশষ উিকৰৰ্ আৰু আন উিশি সািগ্ৰী, 
য্াৰ িুঠ িৰৰিাৰ্ 135 টনতলক অৰধক টুৰকি লল 5েন ৰি-17 আইএএে ৰবিাখনখৰ ফপ্ৰৰৰ্ কৰৰবলল 
সক্ষি সহখছ। 
 
ইয়াৰ ৰভতৰত আখছ ৰাষ্ট্ৰীয় দখুয্িাগ সঁহাৰৰ বাৰহনীৰ (এনৰিআৰএে) ৰতৰনটা স্ব-ৰনভি ৰশীল দল, 
য্'ত 150তলক অৰধক প্ৰৰশৰক্ষত কিী আখছ, কুকুৰ বাৰহনী, ৰবখশষ উিকৰৰ্, বাহন আৰ ু
সািগ্ৰীৰ সসখত। ফতওঁখলাকৰ উিকৰখৰ্ ধ্বংস ফহাৱা গাঁথৰনৰ তলত আবদ্ধ সহ থকা ফলাকসকলক 
ধৰা ফিখলাৱা, স্থান ৰনৰ্িয় কৰা, প্ৰখৱশ আৰু উদ্ধাৰত সহায় কখৰ। 
 
তদিুৰৰ, কিী আৰু উিকৰৰ্ ফপ্ৰৰৰ্ কৰা সহখছ ভাৰতীয় ফসনাৰ 30েন ৰবছনাৰ স্ব-ৰনভি ৰশীল 
অস্থায়ী ৰিৰকৎসালয় স্থািন কৰাৰ বাখব। ইয়াৰ ৰভতৰত আখছ 99জন সদসযৰ ৰবখশষভাখব 
প্ৰৰশৰক্ষত কিীৰ এক দল, আৱশযকীয় ঔষধ, উন্নত উিকৰৰ্, বাহন আৰু এম্বুখলঞ্জৰ সসখত। এই 
ৰিৰকৎসালয়খটাখৱ এক কায্িকৰৰ অিাখৰিন ৰথখয়টাৰ আৰু এক্স-ফৰ, ফভৰণ্টখলটৰ আৰদৰ দখৰ 
সুৰবধা প্ৰদান কৰৰব। 
 
টুৰকি লল আিাৰ দলখকইটাৰ ফপ্ৰৰৰ্ স্থানীয় কতৃি িক্ষৰ সসখত আিাৰ দতূাবাস ফয্াখগৰদ সিন্বয় কৰা 
সহখছ, ৰয্ আিানাত এক ৰশৰবৰ কায্িালয় স্থািন কৰৰখছ। এনৰিআৰএে দখল গাৰজয়ানখটিত 
উদ্ধাৰ অৰভয্ানত সাহায্য প্ৰদান কৰৰখছ আrউ ৰিৰকৎসা দখল ইখেনখিৰুনত অস্থায়ী ৰিৰকৎসালয় 
স্থািন কৰৰখছ। ৰবখদশ ৰবষয়ক িন্ত্ৰালয়ৰ িৰা ৰবষয়াৰ এটা দল, য্'ত দজুন টাৰকি ি ভাষা ফকাৱা 
ৰবষয়া আখছ, টুৰকি লল ফপ্ৰৰৰ্ কৰা সহখছ উদ্ধাৰ আৰ ুউিশি অৰভয্ানৰ সসখত জৰিত দলখকইটাক 
সহায় কৰাৰ বাখব। 
 



আিাৰ দতূাবাখস লগখত ক্ষৰতগ্ৰস্ত অঞ্চলত ভাৰতীয় নাগৰৰকসকলৰ কলযাৰ্ ৰনৰিত কৰৰখছ, 
ৰবখশষলক টুৰকি ৰ আদানা, গাৰজয়ানখটি, িালাতয়া আৰু কাহ্ৰািানিাৰাছ অঞ্চলত, ৰয্ ভূৰিকম্পৰ 
বাখব আটাইতলক অৰধক প্ৰভাৰৱত সহখছ। দতূাবাখস লগখত এক ফহল্প ফিে স্থািন কৰৰখছ। য্ৰদও 
গুৰুতৰ িৰৰবহনৰ বাধা ফয্খন িথৰ অৱস্থা, প্ৰৰতকূল বতৰ আৰু অবযাহত উদ্ধাৰ অৰভয্ানসিূখহ 
ৰবকল্প সীৰিত কখৰ, আিাৰ ৰবষয়াসকখল আৱদ্ধ বুৰল েবৰ ৰদয়া দহজন িান ভাৰতীয় 
নাগৰৰকৰ সসখত সংখয্াগ কৰৰখছ। লগখত এক ৰনৰুখেষ নাগৰৰকৰ সন্ধান উৰলয়াবৰ বাখব প্ৰখিষ্টা 
অবযাহত আখছ। 
 
ৰিৰৰয়াৰ ফক্ষত্ৰত, 6 টনতলক অৰধক জৰুৰী উিশি সাহায্য এেন ৰি130ফজ আইএএে ৰবিান 
ফয্াখগৰদ িািািকাছত ফয্াগান ধৰা সহখছ। এই সািগ্ৰীৰ ৰভতৰত আখছ জৰুৰী বযৱহাৰৰ বাখব 
ঔষধ, জল ফশাষৰ্ৰ বাখব িনীয় সািগ্ৰী, সুৰক্ষা উিকৰৰ্, সাধাৰৰ্ বযৱহাৰৰ ঔষধ আৰু 
ৰিৰকৎসা উিকৰৰ্ ফয্খন ইৰিৰজ য্ন্ত্ৰ, ফৰাগী িৰৰ্টৰ আৰদ। এই সািগ্ৰী ৰিৰৰয়াৰ স্থানীয় প্ৰশাসন 
আৰু িৰৰখৱশৰ উি িন্ত্ৰী, িাননীয় ৰিিঃ ফিৌতাজ ফদৌৱাজীখয় িািািকাছ ৰবিান বন্দৰত গ্ৰহৰ্ 
কখৰ। 
 
ভাৰখত এই ৰবধ্বংসী ভূৰিকম্পৰ দ্বাৰা প্ৰভাৰৱত সকলক সকখলা সম্ভৱ সাহায্য প্ৰদান কৰাত 
প্ৰৰতশ্ৰুৰতবদ্ধ। অৰভয্ান বনু্ধ সহখছ ভাৰতৰ ফশহতীয়া প্ৰকাশ এক প্ৰথি প্ৰৰতৰিয়াকাৰী, এক িুঠ 
সুৰক্ষা প্ৰদানকাৰী, আৰু এেন ফদশ ফহাৱাৰ য্াৰ িানৱীয়তা সাহায্য আৰু দখুয্িাগ উিশি 
(এইছএৰিআৰ) প্ৰৰতৰিয়া দ্ৰুত আৰ ু ফকৱল িুবুৰীয়া ফদশসিূহৰ বাখবই নহয়, ইয়াৰ আগললও 
উিলব্ধ। 
 
ফেব্ৰুৱাৰী 08, 2023 
নতুন ভিল্লী 
 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


